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1 % 
   

  A 2018. évi adó 1 %-ának felajánlásával az előzetes értesítés alapján 341405- Ft-tal nőtt a bevételünk. Minden 

felajánlónak köszönjük. 

  Úgy hisszük, magasabb lehetne ez az összeg, ha azok is megjelölnék a Baráti Kört kedvezményezettként, akik 

eddig – jelentéktelennek ítélve az összeget, nem éltek ezzel a lehetőséggel. 

Adószámunk: 19042226-1-03 
 

Tagdíjfizetés 
 

 Köszönjük az ez évi befizetéseket. Akik eddig elmulasztották tagdíjfizetési kötelezettségük teljesítését, azokat 

kérjük, ha tudják, átutalással pótolják a következő számlaszámra: 

 

III. Béla Gimnázium Baráti Köre 

11732033-20022992 

 

Ha valaki készpénzben szeretné tagdíját befizetni, a gimnázium titkárságán megteheti, illetve kérhet csekket. 

 

Köszönjük azoknak a tagoknak a támogatását, akik a tagdíj kötelezettségükön felül kisebb-nagyobb összegekkel 

támogatták az egyesületet. Kérjük, akinek van módja, hasonló módon támogassa a Baráti Kört. 

 

Emlékeztetjük tagtársainkat, hogy a 2016. október 29-én tartott választmányi ülésen a választmányi tagok 

elfogadták az elnökség azon javaslatát, mely szerint 2017-től a tagdíj évi 2000 Ft lesz. 

 

Tisztelt tagtársunk! Arra kérjük, hogy az ímélcímét (ha még nem tette meg) küldje el az alábbi 

baratikor@bajabela.hu címre. Szeretnénk ugyanis a jövőben a postai költségeket azzal csökkenteni, hogy a 

taggyűlésekre a meghívókat, illetve a hírleveleket elektronikusan továbbítjuk. 

 

Támogatás 
 

   A ballagáskor a kitüntetett végzősök jutalmazására 110000 Ft-tal, az „Év Bélás Diákja” kitüntetéshez 30734 

Ft-tal járultunk hozzá. A 2019-ben végzett diákok közül négy diáknak a továbbtanulását fejenként 40.000 Ft-tal 

támogatta a Baráti Kör.  
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Az 2017-ben az elnökség javaslatára, saját díjat alapított az egyesület. Ezt a díjat olyan végzős diák kapja, aki 

kiemelkedő munkát végez bélás évei alatt az iskola közösségéért. A díj értéke egyenlő az iskolai kitüntetések 

mindenkori díjával (jelenleg 20 000 Ft). Az idei ballagáson második alkalommal adta át ezt a díjat Szarvas 

Miklós elnök az arra érdemes végzős diáknak.   

 

Közgyűlés 
 

2019. november 30-án tartottuk az egyesület tisztújító megismételt közgyűlését.  

A közgyűlésen Arnóczki János intézményvezető ismertetőt tartott a gimnáziumban az elmúlt öt évben történt 

eseményekről, eredményekről a megjelent tagok számára: 

 

2014-es tanévtől iskolánk fenntartója Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bajai tankerületi Központja . A 

változás annyiban történt, hogy 2017-től az üzemeltetői feladatokat (közműellátás, épület karbantartás) is a 

tankerület végzi és így a technikai dolgozóink is tankerületi állományba kerültek az önkormányzatiból. 

 

Belépő gyerekek felkészültsége: 

2014-hez képest a felvételi átlag eredményekben  a már korábban megkezdődött kisebb mértékű lefelé csúszás 

megállt. Az alsó határ a 4 évfolyamos képzésnél a 75. helyig 128-132 pont körüli, a 6 évfolyamos képzésnél a 

60. helyig 121-122 pontnál stabilizálódott. Ezek az adatok az jelentik, hogy a többség az átlag körül teljesít, 

ugyanakkor vannak néhányan, akik az átlagtól leszakadva, alacsonyabb teljesítményszinttel is bekerülhetnek.  

Tanévenként 630 fő körüli tanuló van iskolánkban. 

 

Személyi feltételek  

 

A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógus és pedagógiai munkát segítő alkalmazottainak  engedélyezett létszáma 

56,7+6=62,7 fő. Ebből jelenleg 60 státusz betöltött: 54 fő tanár, 2 fő laboráns, 2 fő iskolatitkár, 1 fő könyvtáros, 

1 fő rendszergazda. A szakos ellátottság teljes. Többen szakvizsgával, vagy azzal egyenértékű végzettséggel 

rendelkeznek.  

Technikai dolgozóink létszáma 8 fő, és őket segíti 2 fő közcélú alkalmazott. 

 

Tárgyi feltételek 

 

Szakmai eszközparkunk bizonyos tekintetben a csúcson jár (interaktív táblák száma nagy: 26 db), sok új vagy 

felújított számítógéppel rendelkezünk, viszont monitorjaink fele elaggott, sokéves. Több szaktárgynál tudtunk 

eszközöket vásárolni, a régieket újakra cserélni, azonban ez szinte folyamatos igény. Jelenleg az elmúlt 5 év 

alapján a testnevelési eszközöknél kellene jelentősebb beruházás (párhuzamos korlát, tornaszőnyeg, stb.). 

Tanulópadjaink és székeink kb. 60%-a  már legfeljebb csak a megfelelő minőségű, cserére szoruló.  

 

Épületeink 

 

Az elmúlt 5 évben jelentős felújítások történtek főépületünkön („A” épület). Megújultak falai kívülről, 

nyílászáróiban (1931-es ablakok), fűtésrendszer korszerűsödött és helyi gázkazán helyett távfűtésre lett 

kapcsolva, erős és gyengeáramú hálózat új, belső falak, parketta is felújított. Viszont a felújított részek 

garanciális javításai elég nehézkesen valósulnak meg. 

 „B” épületünk udvari nyílászárói és falai hőtechnikailag elavultak, és felújításra szorulóak. Ugyanígy a 

tetőrendszere, elektromos hálózata, vízhálózata és belső terei is. Vagyis komlett felújítás és korszerűsítés 

szükséges, amelyet az elmúlt 2 évben jeleztem a tankerületi központ felé. 

„ C” épületünk rendkívül rossz állapotú, életveszélyesnek nyilvánított és nem használható, ami a testnevelési 

tereink szűkülését is magával hozta. Helyére tornacsarnok építése lenne szükséges. 

 

Szakmai tevékenységünk 

 

Tanulóink tantárgyi teljesítményei stabilan jók. Ez az egyes évek év végi (4,32-4,54) és érettségi eredményeiben 

mutatható ki, melyekben a 4,42-4,65 közötti sávban mozgunk. A kompetenciamérések (8. és 10. évfolyamokon 

zajlanak évente matematikai és anyanyelvi készségeket mérve) azt mutatják, hogy a hasonló környezetű iskolák 

körében az élmezőnyben vagyunk, sok esetben a nagyvárosiakkal is „partiban”. Tehetséggondozásunk (tanórán 

és szakkörökön) nyomán számos versenyen indultunk az előző 5 évben. Itt azonban jelentős probléma a tanulók 

heti terhelése (35 óra), ami korlátozza idejüket és erejüket is. Ennek ellenére pedagógiai programunkban 

szereplő mintegy 75 versenyen kívül más versenyeken is részt vettünk. Előbbieken való részvételt a tankerület 



finanszírozza. Az utóbbiak esetében alapítványunk nyújt segítséget. Eredményeink stabilan jók az elmúlt 5 

évben. Továbbtanuló diákjaink létszáma az elmúlt 5 évben a végzett évfolyam 89-95%-a közötti. Ebben a 

következő években várhatóan csökkenés lesz, mert a kötelező emelt szintű érettségi ronthat az esélyeken 

(nemcsak nálunk, hanem országos tendenciaként – kivéve a legerősebb – főként nagyvárosi gimnáziumokat) 

Iskolánk továbbra is ECL nyelvvizsgahelyként is működik, ezzel is segítve a másik felsőoktatási belépéshez 

szükséges feltételt, a nyelvvizsga teljesítését.  

Belső újságunk a Bélap mellet működik Bélap Klubunk. Ennek célja, hogy a sajtó hagyományait követve a jól 

informált, a világ eseményei, a tudomány, a művészet iránt érdeklődő emberek közösségteremtő erejévé váljon. 

Szellemi műhely, melyre egy színvonalas oktatási intézménynek szüksége van. Generációk találkozása valósul 

meg egy-egy rendezvény alkalmával. 

Aktív stúdiós gárdánk sok új eszközzel nagymértékben segíti az iskolai rendezvényeket és hétköznapi életet. 

Könyvtárunk a tankönyvellátás feladatai mellett kölcsönzést, tanulási-megpihenési lehetőségeket kínál 

diákjainknak. Könyvállományunk fejlesztéséhez a Bélás Baráti Kör   és  a tankerület nyújtott anyagi támogatást 

(persze mint akár a szakmai eszközök esetében itt is elmondható, hogy sosem elég a forrás). 

Erasmus pályázat keretei között ebben az elmúlt 5 évben sok  diákunknak és tanárunknak volt lehetősége több 

európai partnerország iskoláiban műhelymunkára-tanulmányútra néhány napban. 

Testvériskolai kapcsolatunk a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceummal még jobban elmélyült ebben 

az 5 évben. Minden évben, májusban a mi diák és tanár delegációnk látogat hozzájuk, októberben pedig 

marosvásárhelyi diákok látogattak hozzánk kísérőikkel a már évek óta megszokott szakmai program keretei 

között. Kiépült a Waiblingen-Neustadtban lévő Friedenshule-val is egy jó együttműködés. 

Éves munkaterveink eddig esedékes feladatainak eleget tettünk. 

Városunk önkormányzata az elmúlt 5 évben diákjaink és tanáraink közül eredményeik alapján többeket 

támogatott. 

 

Összességében iskolánk a számszerű eredmények (érettségi, felvételi, kompetenciamérések) alapján kialakított 

középiskolák 100-as TOP listáján némiképp hátrább csúszott az elmúlt 5 évben néhány hellyel, így az 56-70 

között mozog (a korábbi 48-66 volt). Előttünk jobbára budapesti és megyei jogú nagyvárosok intézményei 

vannak. Földrajzilag Somogy-Baranya-Tolna-Bács-kiskun-Csongrád-Békés megye területén lévő gimnáziumok 

közül 5-6 gimnázium van előttünk.(korábban ez 3-4 volt). Ez évben (2019) a szegedi Radnóti és az SZTE 

Gyakorló Gimnáziumai, a békéscsabai Andrássy (ez nem volt előttünk korábban), a kecskeméti Bányai és 

Katona (ez néha mögöttünk,néha előttünk volt) és a kaposvári Táncsics (ez is hol előttünk, hol mögöttünk volt). 

 

És végül kiemelném, hogy a Bélás Baráti Kör nagyon aktívan segíti iskolánkat mind pénzügyileg, mind egyéb 

támogatásban. Tanulóink díjazása mellet a felsőoktatásba belépő néhány tanulót is segíti, hozzájárul 

eszközparkunk fejlesztéséhez és segíti testvériskolai kapcsolatunkat is. Szarvas Miklós tanárként is támogat 

minket, amellett, hogy a Baráti Kör elnöki feladatait is ellátja. 

 

 

A közgyűlésen Szarvas Miklós elnök beszámolt a Baráti Kör 5 éves munkájáról, az alábbiak szerint: 

 

2015-ben Dr. Tóth Ferenc egészségi állapotára való tekintettel lemondott elnökségi tagságáról. Helyette Dr. 

Sztanáné Dr. Babits Editet választottuk. 

2016-ban tagdíjemelést határoztunk el (évi 2.000-Ft). 

2017-ben saját díjat alapítottunk a gimnázium arra érdemes tanulójának. A legjobb közösségi munkát végző 

tanuló kapja, az iskolai kitüntetésekkel egyenértékű.  

2018-ban ünnepélyes keretek között emléktáblát avattunk az iskola lépcsőházában Bálint László volt elnökünk 

emlékére. Ugyanakkor Dr. Abonyi József főorvos úr, az egyesület első elnöke számára ünnepséget tartottunk. 80 

éve érettségizett iskolánkban. Egyedül Ő él az osztálytársak közül. Ők alapították egyesületünket. Tavaly töltötte 

be 99. életévét. 

2018-ban az iskolaépület felújítása után, a megsérült tablókat rendbe hozattuk. 

 

Az elmúlt időszakban rendszeresen teljesítettük a célkitűzéseinkben vállaltakat. ( Év végi jutalmazások, 

egyetemet kezdő tanulók támogatása.) 

Az iskola kiemelkedően szereplő énekkarának segítésére elektromos zongorát vásároltunk. 

Az előírt értekezleteket (elnökségit évi 2 alkalommal, választmányit évi egy alkalommal) megtartottuk.  

Szerencsés, hogy a mai napig is tanítok az iskolában, ami a folyamatos kapcsolattartást teszi lehetővé. 

Az iskolavezetéssel napi kapcsolatot tartok. Anyagi helyzetünk megerősítését ígértük öt éve. Úgy gondolom, 

hogy ezt sikerült megoldani. A csökkenő adó 1 % ellenére sikerült több személyt a felajánlásra biztatni. 300-

400 000 közti összegeket kaptunk az elmúlt években. 



Sajnos a tagdíjbefizetések terén nem sikerült áttörést elérni. Ennek oka a tagság elöregedése. (Többen 

elhunytak.)  

Pénzügyi helyzete az egyesületnek a fentieket is figyelembe véve stabil.  

A következőkben igyekszünk fiatalítani a tagságunkat. (Érettségi találkozók alkalmával toborzunk fiatal 

tagokat.) 

 

A közgyűlés megválasztotta a tisztségviselőket következő öt évre. Az egyesület elnökének Szarvas Miklóst, 

titkárnak Jaloveczkiné Pauk Esztert, pénztárosnak Hatháziné Szabados Etelkát.  

Továbbá megválasztották a jelenlévők az új választmányi tagokat az alábbi táblázat szerint: 

 

Antal Gábor 

Balykó Noémi  

Bagóczki Csanád 

Csubákné Besesek Andrea 

Darnai Erzsébet 

Dr. Heitzmann Judit 

Dr. Péterfi Tamás 

Dr. Szarka Ildikó 

Dr. Sztanáné Dr. Babits Edit 

Dr. Vattay Álmos 

Eichardt Balázs 

Koch Csaba 

Kollár Ferenc 

László Erika 

Noll Andrea 

Pappné Jánics Ildikó 

Passné Sárközi Andrea 

Sarlós István 

Somosy Katalin  

Tumbász István 

Ungor István 

Várhalmi Miklós 

 

 

A közgyűlést követen tartott választmányi ülésen a választmány megválasztotta az elnökség további négy tagját:  

Csubákné Besesek Andreát, Dr. Péterfi Tamást, Dr. Szarka Ildikót, Dr. Sztanáné Dr. Babits Editet akik a három 

tisztségviselővel alkotják a 7 tagú elnökséget. 

 

 

 

Az iskolai munkáról 
 

 

Az előző tanév eredményeiről 

A 2018/19-as tanévet 630 diák fejezte be 20 osztályban. 

A tanév év végi iskolaátlaga 4,37.  A hat évfolyamos osztályok átlaga 4,41; a négy évfolyamos osztályoké 4,30.   

A tanév végén 77 diákunknak lett kitűnő a bizonyítványa. 1 tanuló bukott meg két tantárgyból, de sikeres 

javítóvizsgával tovább haladt. 

 

 

 

  
  



A 2019. évi érettségi vizsgákról: 

126 végzős jelentkezett és 125 tett eredményes érettségi vizsgát. Egy vizsgázónak nem sikerült az emelt szintű 

matematika érettségi követelményeit teljesíteni ezért nem kapott érettségi bizonyítványt. 9 előrehozott és 15 

egyéb (ismétlő, kiegészítő) vizsgát tettek az alsóbb évesek ill. a korábban végzettek. Az egyes tantárgyakból 

emelt szintű vizsgára jelentkezők száma 108.  

 

Az eredmények osztályonként a következők:  

 

12.A.  4,49; 77,10%  tantárgyi dicséretek száma: 55; kitűnő:  7;  ált. dics.:4 

12.B   4,66; 81,10%  tantárgyi icséretek száma: 56; kitűnő:  9;  ált. dics.:5 

12.C   4,50; 76,85%  tantárgyi dicséretek száma: 49; kitűnő:  8;  ált. dics.:2 

12.D   4,23; 70,39%  tantárgyi dicséretek száma: 17; kitűnő:  2;  ált. dics.:0 

Sokan értek el kiváló eredményt 26 (34;36;32) végzős diákunk szerzett kitűnő érettségi bizonyítványt. 

 

 

 

 

Kedves Tagtársunk! 

 

 A Baráti Kör elnökségének és a gimnázium dolgozóinak nevében szép karácsonyi  ünnepeket és boldog új 

esztendőt kívánunk:  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Szarvas Miklós Arnóczki János 
elnök intézményvezető 
sk. sk. 

 
Baja, 2019.december.13. 
 


